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Vrienden- en Vrijwilligersdag 2021: welkom in het Buitenmuseum! 

Nu er – met inachtneming van de voorschriften – weer bijeenkomsten mogelijk zijn, is het bestuur van 

de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen bezig om in 2021 toch weer onze Vrienden- en 

Vrijwilligersdag te organiseren. Zoals te doen gebruikelijk hebben we daar de eerste zaterdag van 

oktober voor gereserveerd. We gaan gezamenlijk een prachtige reis maken in het historische landschap 

tussen ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel. We starten om 13.30 uur op het Kasteel Maurick. Daar 

worden we verwelkomd door voorzitter Sammy van Tuyl en onze bestuurder Jan Baan. De directeur van 

het Brabants Museum, Charles de Mooij, zal ons bijpraten over het unieke Buitenmuseum rond Oud-

Herlaer. Per boot (!) gaan we het gebied in, bezoeken Oud Herlaer, en we wandelen vervolgens naar de 

buitenplaats Haanwijk, waar we Coronaproof rondgeleid worden door de gerestaureerde historische 

tuin en het kasteel.  Jan Baan en Martijn Fliervoet zijn onze gidsen. We sluiten af met een drankje. 

Wilt u deelnemen aan de jaarlijkse Vrienden- en Vrijwilligersdag op zaterdagmiddag 2 oktober a.s.? 

Aanmelden kan door een email te sturen naar: info@brabantselandgoederen.eu. 

Na aanmelding ontvangt u de verdere gegevens over het programma, met keuzemogelijkheid van al dan 
niet wandelen. De uitwerking is afhankelijk van de dan geldende richtlijnen en weersomstandigheden. 
De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 10,00 per persoon (incl. consumpties). 
 

Voor informatie over deze unieke locaties: 

https://kasteel-maurick.nl/over-ons/ 

www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/startsein-ontwikkeling-buitenmuseum-herlaer/ 

www.brabantslandschap.nl/actueel/werk-in-uitvoering/restauratie-landhuis-haanwijk/ 
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Bijdrage 2021 

Gebruikelijk ontvangt u in het voorjaar een factuur voor de 

betaling van uw zeer gewaardeerde bijdrage aan de stichting. 

Echter: veel van de bij de stichting aangesloten landgoederen 

hebben de financiële gevolgen van de lock-down ook 

ondervonden. En aangezien we in het hele jaar 2020 geen 

activiteiten voor onze Vrienden hebben kunnen organiseren, 

en ook in 2021 de Hertog Janlezing door alle Covid-maatregelen geen 

doorgang kon vinden, heeft het bestuur van de stichting besloten om onze 

Vrienden in 2021 géén factuur te versturen. Ook zonder betaling van een 

bijdrage in 2021 blijft u gewoon aangesloten als ‘Vriend’. 

Wanneer u desalniettemin toch een financiële bijdrage wilt leveren aan de 

stichting, is die uiteraard altijd welkom. Dat kan door overboeking op 

rekeningnummer NL09RABO0131270575 t.n.v. St. Vrienden van Brabantse 

Landgoederen. 

 

Aanmelding vrijwilligers 

Voor veel landgoederen zijn de werkzaamheden die 

vrijwilligers verrichten onmisbaar. De meeste van onze 

aangesloten landgoederen hebben hun vrijwilligers al 

aangemeld. Deze vrijwilligers ontvangen dan onze 

nieuwsbrief én kunnen deelnemen aan de Vrienden- 

en Vrijwilligersdag, om zo in contact te komen met 

vrijwilligers van andere landgoederen en daarbij in een 

ongedwongen sfeer hun kennis en ervaring uit te 

wisselen. 

Heeft u uw vrijwilligers al aangemeld? Of had u uw vrijwilligers al eerder aangemeld maar zijn er 

wijzigingen in uw vrijwilligers-bestand? Wanneer u de namen en emailadressen van uw vrijwilligers 

doorgeeft via info@brabantselandgoederen.eu, zullen ook zij deel kunnen nemen aan de activiteiten 

van de stichting. 

______________________________________________________________________________ 

Wijziging correspondentie-adres stichting 

Tot slot willen we u nog wijzen op de verandering van het correspondentie-adres van onze stichting. Dat 

is niet langer in Almkerk, maar op het adres Boterbloem 5 te Zevenbergen. 

______________________________________________________________________________ 
 

COLOFON 

Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen                           Kijk voor meer informatie op: www.brabantselandgoederen.eu 

Boterbloem 5 – 4761 WL Zevenbergen 
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Boekentip: Met Antwerpen ontsluit 
bestsellerauteur Michael Pye het 
verhaal van een stad die tegen alle 
verwachtingen in opkwam als het 
kloppend hart van de zestiende eeuw, 
en in korte tijd de wereld wist te 
veranderen. 
www.debezigebij.nl/boek/antwerpen/ 
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